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1. Dades Generals (IES Manuel de Cabanyes, Vilanova i la Geltrú) 
 

Curs Escolar 2011-2012 

Nivell Educatiu Batxillerat 

Departament Història  

Nom de l’assignatura Grec 

Grup Classe 1er de batxillerat humanístic 

Professor Patrick Cerrato 

Alonso 

 

Telèfon de 

contacte 

 

93 815 22 50 

Correu 

electrònic 

pcerrato@xtec.cat 

Tema Unitat Didàctica 

(UD) 

Les etapes històriques de Grècia i la ceràmica grega. 

Període en el que 

s’imparteix la UD 

El docent de Grec decidirà té llibertat per decidir si vol o no 

aplicar la unitat didàctica en el segon trimestre del curs. 

Horari 4 hores/setmana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES Manuel de Cabanyes 
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2. Dades Generals (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra) 
 
 

Curs Escolar 2011-2012 

Nivell Educatiu 3r Psicopedagogia 

Departament Facultat ciències de l’educació – Departament de psicopedagogia 

Nom de 

l’assignatura 

Estratègies d’aprenentatge 

Professor  

 

Carles Monereo Telèfon de 

contacte 

93 581 21 03 

Correu 

electrònic  

Carles.monereo@uab.cat 

Membres del grup Núria Serra 

Mireia Gras 

Sandra Murillo 

Marta Lucena 

Portaveu  Sandra Murillo 

Vea 

Telèfon de 

contacte 

651953054 

Correu 

electrònic 

 

sandramv_147@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Ciències de l’educació  
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3.- Títol de la UD 

 
 

“GRECOHERÈNCIA” 
 

 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 

 
 

La Grècia Clàssica va desenvolupar un conjunt d’activitats intel·lectuals (literatura, 

pensament filosòfic i científic, art), religioses (creences i cultes) i polítiques 

(organització administrativa i jurídica) que s’han considerat sempre com un model 

i, en conseqüència, s’hi ha recorregut a l’escola, en la política, en l’art, en l’estudi 

del pensament i en la moral del món occidental.  

I de quina manera més concreta és present la cultura clàssica en la nostra societat? 

Podem dir que és present en nombrosos àmbits. Pel que fa al terreny polític, els 

grecs han estat els creadors de la democràcia i de la manera de distribuir els poders. 

En el camp de les lleis, van iniciar la reglamentació de drets i deures dels individus. 

L’art grec, en les seves diverses facetes, encara continua influint en l’art actual. El 

món grec de la religió i de la filosofia ha influït notablement sobre els actes de 

culte i sobre la nostra manera de pensar. Per últim, els intel·lectuals del món 

occidental, han fet seu el pensament, els sentiments i les arts de la civilització 

grega.  

Així doncs, podem afirmar que la cultura grega és un dels pilars fonamentals de la 

nostra societat actual. Encara que sovint no en siguem del tot conscients, és present 

en el nostre dia a dia i l’hem de conèixer per saber com és el nostre present i com 

serà el nostre futur. Una manera de conèixer la Grècia antiga és a través de les 

diferents etapes que la conformen, les quals ens parlen dels canvis i l’evolució que 

aquesta ha sofert.  

La nostra proposta didàctica pretén respondre la demanda sol·licitada per l’Institut 

d’Educació Secundària Manuel de Cabanyes: conèixer les principals etapes 

històriques de la Grècia Clàssica. Per aquest motiu, intentem adaptar-nos al màxim 

a les característiques de la classe, a les hores que disposa el professor per impartir 

aquesta matèria i als nostres coneixements previs sobre el tema. Suplantem les 
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hores en què hauríem d’haver treballat la llengua grega (els nostres escassos 

coneixement sobre ella no ens ho permeten) per l’ampliació d’activitats 

relacionades amb l’àmbit més històric.  

L’objectiu principal de la nostra unitat didàctica és que l’alumnat comprengui que 

nombrosos aspectes propis de la cultura grega encara són presents en la nostra 

societat actual. No es tracta només de conèixer les diferents etapes històriques 

d’aquesta civilització, sinó que hem d’aprofundir i anar més enllà dels 

coneixements més teòrics. Pretenem donar eines de reflexió als joves que els 

permetin comprovar per ells mateixos la notable presència de la cultura clàssica a 

la seva vida diària. A més, els proporcionem recursos per treballar i aprendre que 

podran utilitzar no només en aquesta matèria, sinó que podran fer servir en altres 

àrees o en el seu futur tant acadèmic com professional.  

Pensem que a la gran majoria de centres d’Educació Secundària es treballa 

normalment de manera individual, les classes són més aviat magistrals i s’utilitza 

únicament com a eina d’ensenyament i aprenentatge el llibre de text i els apunts de 

classe. Nosaltres ens preguntem, aquesta manera de treballar motiva realment 

l’alumnat? Si apliquéssim una altra metodologia de treball nova per a ells, serien 

capaços de desenvolupar-la o es negarien pel fet de ser diferent? Creiem, que si 

plantegéssim en aquesta situació la metodologia del treball cooperatiu, els alumnes 

es sentirien més motivats per aprendre i aquest aprenentatge seria més significatiu.  

Així doncs, les diverses activitats que plantegem a la nostra unitat didàctica es 

basen en la metodologia del treball cooperatiu.  Aquestes activitats parteixen de 

quatre problemes o qüestions que cal resoldre, aquestes ens permeten desenvolupar 

unes determinades estratègies que faciliten l’aprenentatge a l’alumnat i que li 

permetran continuar aprenent en el futur en la mateixa matèria o en d’altres. Les 

estratègies plantejades són les següents:  

 Quadre comparatiu. Elaborar un quadre comparatiu permet comparar 

determinats aspectes presents en diferents temes.  

 Formulació de preguntes. Formular-se preguntes sobre un determinat 

tema implica reflexionar i desenvolupar un pensament crític al voltant 

d’una determinada qüestió.  

 Eix cronològic. Elaborar un eix cronològic comporta representar, crear de 
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nou o recrear de manera personal uns fets, fenòmens o situacions.  

 Quadre sinòptic. Elaborar un quadre sinòptic comporta fer una síntesi de la 

informació i les dades més rellevants sobre un tema determinat. Implica 

ordenar, disposar de forma sistemàtica d’un conjunt de dades a partir d’un 

atribut determinat.  

 Fer hipòtesis a través de l’observació d’imatges. Observar és donar una 

intenció unidireccional a la pròpia percepció. Implica atendre fixar-se, 

concentrar-se, identificar, buscar i trobar dades, elements u objectes que 

prèviament s’han predeterminat.  

 

A partir d’aquesta observació, es poden fer hipòtesis, es dóna un significat personal 

a aquesta informació rebuda.  

Però no només donem una gran importància a les estratègies emprades per a que 

l’alumnat aprengui, sinó que també hem donat una gran importància a la manera de 

presentar les diferents activitats; ja que com s’ha comentat anteriorment, pretenem 

que resultin motivadores i atractives per als nois i noies.  

Per aquest motiu, l’activitat d’avaluació inicial que proposem parteix del visionat 

d’una pel·lícula d’animació. Tot i ser de caire infantil, considerem que és molt 

propera a ells i els permetrà identificar aspectes característics d’aquesta unitat 

didàctica.  

També proposem diverses activitats en què es portarà a terme un debat. Això 

permetrà als alumnes  que es posicionin en una determinada idea o teoria de 

pensament, la defensin i l’argumentin davant la resta de companys de classe. 

Aprendre a participar de manera adequada en un debat comporta la construcció 

d’un pensament crític i reflexiu i també comporta aprendre a valorar les pròpies 

idees i pensaments i saber defensar-los. A més, portar a terme un debat a classe 

implica aprendre dels propis companys, del grup d’iguals, de manera més propera i 

significativa.  

També proposem una activitat que es desenvoluparà a través d’imatges. El 

llenguatge visual és molt important en la construcció d’aprenentatges. Les imatges 

ens poden donar molta informació o ens poden ajudar a entendre millor algun 

aspecte. Per tant, si l’alumnat comprèn que les imatges ens ajuden en 
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l’aprenentatge, en altres àrees de coneixement utilitzaran aquest llenguatge per 

completar la informació i millorar les seves tècniques d’assimilació de conceptes o 

teories. 

Per acabar, podem concloure que la unitat didàctica que proposem planteja 

activitats amb una metodologia de cooperació entre l’alumnat per aprendre quines 

són les diferents etapes de la civilització grega i la presència d’aquesta a la nostra 

societat actual.  

 

 
 

5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències)1 

 
 

1. De quina manera està present la cultura grega a la nostra societat actual?  

2. Quins són els principals personatges i esdeveniments històrics i culturals 

que han marcat cada etapa de l’Hèl·lada? Quin creus que si no hagués 

passat hagués canviat totalment el transcurs de la història de Grècia? Per 

què? 

3. Amb quin dels creadors, pensadors i polítics més influents de les etapes de 

Grècia t’identifiques més i per què? Amb quin no i per què? 

4. Quin era el paper dels vasos de ceràmica en l’antiga Grècia? De quina 

manera ha influït en la nostra societat? Quines diferències hi ha entre els 

vasos de ceràmica grecs i la ceràmica d’avui dia? 

 
 
 

 

                                                 
1
 Veure annex 1: Anivellació de la complexitat de les competències. 



6.- Continguts 

 

 
PROBLEMA PROBLEMA 

ESPECÍFIC 

Conceptuals 

(Saber Dir) 

Procedimentals 

(Saber Fer) 

Actitudinals 

(Saber Sentir) 

Estratègies 

(Saber Aprendre) 

1. De quina 

manera està 

present la 

cultura grega a 

la nostra societat 

actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines ciències i 

arts tenim 

actualment 

gràcies al retorn 

de l’escriptura a 

partir de l’època 

arcaica? Què han 

proporcionat 

aquestes ciències 

a la societat 

actual? 

 

Ciències i èpoques a les que 

pertanyen: filosofia  i poesia 

lírica (arcaica). Avenços 

pròxims en medicina, 

història, escultura i teatre. 

 

Comparar amb la societat 

actual: relacionar la filosofia 

amb la psicologia, 

pedagogia i altres ciències. 

Poesia i arts com el teatre 

que poden anar lligats. La 

medicina d’Hipòcrates i la 

actual. 

Trobar quins 

avenços de 

l’època grega 

poden haver 

influït en les 

ciències actuals.  

 

Reflexionar sobre 

la importància 

que va tenir el 

retorn de 

l’escriptura cap a 

una escriptura 

alfabètica. 

Motivació per  trobar 

fonaments històrics dels 

diferents avenços  en 

diferents ciències, que 

han tingut lloc fins a 

arribar a les ciències 

actuals. 

Les estratègies que utilitzarem per 

aquest primer punt seran: 

  

Quadre comparatiu on  a una banda  

s’escriguin característiques de l’antiga 

Grècia i a l’altra les corresponents de 

l’actualitat. Es faria tant amb els 

materials del primer problema 

específic, com amb els jocs olímpics o 

les ciències de la primera pregunta. 

 

Formulació de preguntes sobre com 

influïen en la societat d’abans aquests, 

canvis i avenços. I sobre com han 

influït en la societat actual. 
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Quines eines 

bàsiques  que 

s’utilitzen 

actualment 

creieu que 

provenen de 

l’època grega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edat de bronze:  

Extracció del coure dels 

minerals per a fer aliatges i 

aconseguir bronze. En la 

mateixa època del bronze, 

apareixien la plata i el 

mercuri. 

Feien les figures amb 

motlles: armes, joies, gerros, 

decoracions en escultures 

cases, complements, 

monedes... 

No n’utilitzaven abundant 

perquè no hi havia suficients 

fonts. 

Edat de ferro 

Utilització del ferro com a 

metall. La producció d'eines 

de ferro era la manera més 

sofisticada de metal·lúrgia. 

Hi havia més fonts de ferro i 

era més barat d’aconseguir. 

Materials: armes i protecció 

Saber identificar 

diferents 

materials que 

utilitzaven en 

l’època grega i en 

quins àmbits. 

 

Ser capaços 

d’identificar l’ús 

d’aquests 

materials en 

l’actualitat i el 

material en què es 

fan ara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendre el que va 

suposar la introducció 

d’aquests materials en 

l’època grega. 
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(escuts, cascos, etc.), molta 

més decoració, més 

complements i joies, urnes 

cineràries, gerros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quin 

esdeveniment 

important va fer 

que l’esport 

donés un pas 

endavant? En 

quins aspectes 

creieu que el van 

afavorir? 

 

Inici dels jocs olímpics (776 

a.C.) època arcaica: 

Van ser festes religioses, 

culturals i esportives que es 

celebraven en honor als 

déus olímpics, sobretot en 

honor a Zeus. Quan les 

ciutats gregues entraven en 

guerra i arribava el temps 

dels jocs olímpics, la guerra 

es suspenia per a donar pas 

als jocs pel seu profund 

valor religiós i cultural. 

 

Relacionar l’inici 

dels jocs olímpics 

com a celebració 

religiosa amb un 

canvi de 

consciència (no 

immediat) pel que 

fa a l’equilibri 

ment-cos, etc. 

 

Saber que 

suposen els jocs 

olímpics en la 

nostre societat 

Entendre que l’activitat 

física i l’esport va néixer 

en un període de 

colonitzacions i que 

parava fins i tot guerres. 

Tot i que als jocs 

olímpics també hi 

havien sacrificis, també 

s’incloïen arts com la 

música, la dansa i el 

teatre. 
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d’avui dia. 

2.  Conec els 

principals fets 

històrics i 

culturals que 

determinen 

l’evolució i la 

divisió històrica 

de l’Hèl·lada?  

 

 

Quins són els 

principals 

personatges i 

esdeveniments 

històrics i 

culturals que han 

marcat cada 

etapa de 

l’Hèl·lada? Quin 

creus que si no 

hagués passat 

hagués canviat 

totalment el 

transcurs de la 

història de 

Grècia? Per què? 

Reconèixer i diferenciar els 

diferents períodes de 

l’Hèl·lada (edat de bronze, 

edat de ferro, època arcaica, 

època clàssica, època 

hel·lenística, època romana, 

època bizantina i època 

otomana).  

Saber dir les característiques 

generals d’aquests períodes.  

Conèixer els principals 

personatges i esdeveniment 

històrics i culturals de l’ 

edat de bronze, l’edat de 

ferro, l’època arcaica, 

l’època clàssica, l’època 

hel·lenística, l’època 

romana, l’època bizantina i 

l’època otomana. 

Sintetitzar les 

característiques 

més rellevants 

d’aquesta època 

diferenciant-les 

per etapes.  

Explicar els trets 

més rellevants de 

cada etapa.  

Aplicar tècniques 

de selecció de la 

informació i saber 

situar aquesta dins 

un espai temporal.  

Argumentar 

perquè alguns fets 

històrics 

d’aquesta època 

han estat 

rellevants en la 

conformació de la 

nostra societat 

Actitud d’interès i 

motivació per les 

activitats que es porten a 

terme dins l’aula i pels 

nous aprenentatges que 

s’estan adquirint.  

Comprendre la gran 

importància d’entendre 

el nostre passat per 

poder entendre el nostre 

present.  

Ser conscient de què 

nombrosos fets històrics 

d’aquesta època han 

influenciat i determinat 

com és la nostra societat 

en l’actualitat. 

L’estratègia d’aprenentatge que 

s’utilitzarà serà: 

 

Eix cronològic: Es tracta que l’alumnat 

reconegui els principals fets històrics i 

culturals de cada període i els sàpiga 

situar en l’espai i el temps. 

 



 

 13 

actual. 

3. Amb quin 

dels creadors, 

pensadors i 

polítics més 

influents de les 

etapes de Grècia 

t’identifiques 

més? Per què? 

 

 

 

 

Si fossis un 

personatge 

concret de 

l’antiga Grècia 

però en 

l’actualitat, com 

creus que 

afrontaria la fi 

del món que 

s’especula arrel 

del calendari de 

la civilització 

maia (21 de 

desembre de 

2012)? 

 

Conèixer els pensaments, 

posicionaments i   

intervencions clau de 4 

personatges importants de la 

història de Grècia 

(Diògenes, Safo, Pericles i 

Pisístrato). 

Sintetitzar les 

fonts 

d’informació i 

identificar els 

trets essencials de 

la vida dels 

personatges 

històrics grecs. 

 

Relacionar la 

informació 

seleccionada amb 

una problemàtica 

actual i ser 

capaços de fer 

aquest traspàs. 

 

Interioritzar el 

pensament del 

personatge per 

poder realitzar 

propostes que 

Actitud i escolta activa 

en les activitats. 

 

Actitud reflexiva que 

permeti a l’alumne fer 

propostes de resolució 

d’una situació i temàtica 

actual a partir d’un 

personatge del passat. 

 

Comprendre que 

pensaments dels 

personatges de l’antiga 

Grècia encara són 

vigents en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

L’estratègia d’aprenentatge que 

s’utilitzarà serà: 

 

El quadre sinòptic: El docent els 

ajudarà a realitzar un quadre sinòptic 

amb les aportacions de tots els 

alumnes. D’aquesta manera, se’ls 

ajudarà a fer una síntesi de les idees 

claus, els servirà per estudiar i, a més a 

més, aprendran una estratègia per a 

aprenentatges futurs acadèmics per a 

d’altres àrees. 
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ajudin a afrontar 

la problemàtica 

proposada. 

 

Argumentar les 

propostes de 

solució del 

problema 

mitjançant les 

idees pròpies del 

personatge. 

 

 

4.Quin era el 

paper dels vasos 

de ceràmica en 

l’antiga Grècia? 

De quina manera 

ha influït en la 

nostra societat?  

Quines 

diferències hi ha 

entre els vasos 

de ceràmica 

Creus que hi ha 

relació entre les 

formes i els usos 

de l’antiga 

ceràmica grega? 

Per què? Encara 

pren vigència 

aquesta relació? 

Per què? 

 

Explicar els usos i les 

formes de la ceràmica 

grega: vasos per 

emmagatzemar líquids 

(àmfora, pèlice, estamme, 

pitos), per transportar aigua 

(hídria), per barrejar vi amb 

l’aigua (cratera), per a beure 

(cílix, càntar, escifros, 

ríton), per abocar líquids ( 

enòcoe i olpe), per a 

Identificar i 

reconèixer els 

vasos de l’antiga 

ceràmica grega 

segons els seus 

usos i les seves 

formes. Saber 

relacionar i/o 

diferenciar la 

ceràmica grega i 

l’actual. 

Entendre que el present 

s’entén si coneixem el 

passat i el rastre que 

aquest ens ha deixat.  

 

Saber valorar la 

ceràmica grega en el 

passat. 

L’estratègia d’aprenentatge que 

s’utilitzarà serà:  

 

Fer hipòtesis a partir de l’observació 

d’imatges: Tenint en compte que una 

hipòtesi és una proposició que ha estat 

elaborada gràcies a la recollida de 

dades i d’informació que  ens serveix 

per respondre de manera aproximada a 

un problema, volem que l’alumnat se’n 
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grecs i la 

ceràmica d’avui 

dia? 

 

 

perfums i cosmètics (aribal, 

alabàstrom, lècitos, lècios 

rabassuda, píxide).  

 

Explicar les idees principals 

de la ceràmica grega: en els 

vasos grecs es pintaven 

escenes mitològiques i de la 

vida quotidiana de l’Antiga 

Grècia, es construien segons 

l’ús que se’n feia,etc. 

 

Saber explicar perquè fem 

servir avui dia la 

ceràmica:per decorar, per 

emmatagtzemar líquids,etc. 

generi a partir de les imatges dels 

difernts vasos de ceràmica grega i de 

ceràmica actual.  

 

Les imatges ajudaràn a l’alumne a 

observar els vasos de ceràmica grega 

de manera més fidel i a relacionar la 

informació. Mitjançant les imtages es 

formularan  preguntes, hipòtesis, per 

després verificar-les o refusar-les. 

 

 

Si l’alumnat comprèn que fer hipòtesis 

amb imatges ens poden ajudar en el 

procés d’ensenyament i aprenentatge, 

les podran utilitzar en altrees àrees de 

coneixement.  

 



7.- Avaluació global de la UD 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ2 
% 

Qualificació 

 

 
 

 

Actitud participativa a classe 

Creiem important que l’alumnat mostri una actitud participativa a classe. Les 

activitats plantejades a la proposta didàctica han estat pensades exclusivament 

per a que els/les alumnes es sentin motivats per aprendre els continguts que en 

elles es treballen. Així doncs, difícilment podran aprendre si no mostren interès 

per allò que se’ls plantegi.  

10% 

 

Treball cooperatiu 

Considerem fonamental que l’alumnat sàpiga treballar de manera cooperativa 

per diversos motius. D’una banda, treballar de manera cooperativa implica que 

l’alumnat aprengui a organitzar-se i a clarificar les seves idees i pensaments 

segons la tasca que s’ha de desenvolupar. D’altra banda, també implica aprendre 

del grup d’iguals, a reflexionar i plantejar-se preguntes vitals; suposa construir 

un pensament crític en interacció amb els demés. Per últim, creiem convenient 

treballar de manera cooperativa per tal que tot aquell alumnat que li costa 

participar a les classes o que senti por, tingui l’oportunitat de fer-ho expressant 

les seves idees i opinions. Però no només en aquestes activitats, sinó que també 

ho faci en d’altres matèries i d’aquesta manera, vagi perdent progressivament la 

por o el neguit a participar a les classes.  

25% 

 

Avaluació continuada 

Considerem rellevant portar a terme l’avaluació de manera continuada. Creiem 

que el procés d’aprenentatge que es va portant a terme durant el 

desenvolupament de la proposta didàctica ens indica de manera molt evident si 

s’estan aconseguint els objectius plantejats inicialment i aquells de nous que en 

sorgeixen. En aquest cas, fer només una avaluació final no ens pot donar 

suficient informació per saber-ho, ja que no avaluem només els continguts 

apresos per l’alumnat, sinó que també avaluem altres indicadors presents només 

25% 

                                                 
2
 Veure annexos: pautes i graelles d’observació de les 4 competències de la unitat. 
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durant el treball a l’aula.  

 

Resolució final de problemes:  

Creiem que el contingut que es treballa dins de les  activitats és molt important, 

ja que aquest els resulta necessari pel seu futur tant acadèmic com professional. 

Pensem que l’educació obligatòria té la funció d’educar els infants tant a nivell 

acadèmic com personal. En canvi, l’educació postobligatòria hauria d’anar 

encaminada a formar els/les alumnes per a que continuïn estudiant, ja que 

aquesta formació a nivell més personal i social ja hauria d’estar coberta per 

l’etapa educativa anterior.  

30% 

 Bloc 1 7,5% 

 Bloc 2 7,5% 

 Bloc 3 7,5% 

 Bloc 4  7,5% 

Realització d’una prova d’avaluació final (examen): 

Amb tots els treballs elaborats en cada un dels quatre blocs de la unitat, el 

docent elaborarà un dossier que entregarà de manera individual a cada un dels 

alumnes de l’aula. De tal manera que tindran un recull que l’ajudi a tenir un 

record del treball elaborat i les seves idees claus, així com també que li sigui de 

gran utilitat per a la preparació d’una prova final. S’ha decidit que realitzin un 

examen perquè considerem que és una manera interessant de preparar-los per a 

viure situacions més d’estrès i de pressió; així com també, per ajudar a observar, 

en certa manera, quin és el resultat final del treball elaborat. Aquesta prova, a 

diferència dels exàmens tradicionals, havíem pensat que estaria bé que la fessin 

en parelles; ja que observant les característiques psicoeducatives del grup classe, 

la gran majoria prefereix treballar de manera cooperativa. Així doncs, hem 

decidit que fos d’aquesta manera no només per això, sinó també perquè 

considerem que d’aquesta manera podran realitzar una prova molt més rica; ja 

que, tal i es com es diu, “dos ulls veuen més que dos”, en aquest cas, fem 

referència més bé al fet que dues ments pensants ajudarien a aconseguir unes 

respostes més interessants. A més a més, per tal que puguin decidir i que tinguin 

diferents alternatives dins la realització de l’examen, es presentaran sis 

preguntes de les quals hauran d’escollir-ne només tres. D’aquesta manera, 

podran triar les tres preguntes relacionades amb aquells aspectes que més els ha 

10% 
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interessat i no sigui una prova tan tancada.   

És important recordar que ens trobem en la societat de la informació on ja no és 

útil preparar les ments dels alumnes amb una gran acumulació de conceptes, 

sinó més bé ajudar-los a afrontar la realitat amb què es trobaran: com podrem 

manejar tota la informació a la qual podem accedir? Què és el més important? 

Què és necessari? Què en faig d’aquesta informació? Per aquest motiu, s’ha 

decidit que durant la realització de la prova podrien tenir a l’abast el dossier 

d’apunts amb tots els treballs realitzats al llarg de la unitat; simulant la vida real. 

 

TOTAL: 100% 
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8.- Documentació sobre la UD 

 
 

 
Llibres i articles 

 

DELOS 1 Grec Batxillerat 1r Curs, Editorial Vicens Vives. Tema 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Documentació digital 

 

Visionat de dos fragments de la pel·lícula Hèrcules a través de la plana web Youtube. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Altres (CD, DVD, MP3, etc., etc.) 

 

 Preguntes sobre la pel·lícula Hèrcules per a l’avaluació inicial. 

 Sobres amb el nom de quatre personatges històrics grecs per a l’activitat de la competència 

número 3. 

 Quadre sinòptic per a la competència número 3. 

 Presentació Power Point amb cinc imatges de diferents vasos de ceràmica de l’antiga Grècia, 

per a la competència número 4. 

 Graelles i pautes d’observació per a l’avaluació de les 4 competències. 

 Examen d’avaluació final de la unitat didàctica. 
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9.- Característiques psicoeducatives del grup- classe 
 
Aquest apartat es centra en fer un anàlisi sobre les característiques personals de cada un dels alumnes del grup classe sobre el qual ens centrem, 

unes característiques concretes que influeixen en el seu aprenentatge i que s’han de tenir en compte a l’hora de decidir tant com dissenyar la 

unitat didàctica com distribuir els grups de treball a l’aula, de tal manera que s’opti per un tipus d’unitat didàctica adaptada a l’alumnat i no al 

revés. 

La graella que es presenta a continuació, ha estat omplerta pel docent, qui observant i convivint amb el seu grup d’alumnes els definiria d’aquesta 

manera: 

 
 

Alumne C.Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits de 

treball 

Motivació Interacció 

A. A. M A O A M M M C 

N. A. M A O A M M M P 

K. M. M A O A M M M C 

N. P. M A O M B M M I 

K. G. A A O A A A A D 

A. C. A A O M M M B C 

F. J. M A O A M M M C 

R. J. M A O M A M M I 

S. P. B V O M A A A P 

N. E. M A O A A M M C 

A. M. M A O A A M M C 

F. S. M A O A M M M C 

J. J. M A E B A A A I 

J. V. B A O M B B B I 

 
Codis: 
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Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits 

Treball 

Motivació Interacció 

Inicials 

 

Alts: A 

Mitjans: M 

Baixos: B 

 

A: Auditiva 

V: Visual 

T: Tàctil 

E: Escrit 

O: Oral 

G: Gestual 

A: Alta 

M: Mitja 

B: Baixa 

A: Alta 

M: Mitja 

B: Baixa 

Alts: A 

Mitjans: M 

Baixos: B 

 

A: Alta 

M: Mitja 

B: Baixa 

I: Individual 

P:Participatiu 

D: Dominant 

C: Cooperatiu 
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Tenint en compte la graella anterior, seguidament, es presenten un seguit de gràfiques i comentaris 

sobre quina és la imatge global del grup classe en relació a les seves característiques psicoeducatives. 

 

1. Coneixements previs, autonomia, persistència, hàbits de treball i motivació de l'alumnat 

 

Aquesta gràfica evidencia com la majoria del grup classe té un nivell mitjà- alt en les diferents 

categories que s’esmenten: coneixements previs, autonomia, persistència, hàbits de treball i motivació. 

En relació als nivells baixos, si ens fixem en la taula anterior on apareixen les dades per a cada un dels 

alumnes del grup, sembla ser que no sempre correspon als mateixos alumnes; a excepció d’un que sí 

que presenta un nivell baix en totes les categories que s’esmenten en aquesta primera gràfica. Per tant, 

s’haurà d’anar més alerta no només de manera concreta amb aquest alumnes, sinó amb tots aquells que 

presenten en algun moment una cota més baixa. 

Tal i com es pot veure en la gràfica, es tracta d’un grup amb bastants coneixements previs sobre la 

història de l’antiga Grècia (només un 15% del total té pocs coneixements previs) i la motivació vers 

aquesta temàtica és prou alta (un 85% de la classe es troba entre bastant i molt motivada). Així doncs, 

un dels objectius d’aquesta unitat serà enfocar aquesta temàtica des d’una vessant diferent als llibres de 
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text i intentant aconseguir durant tots el desenvolupament de la unitat que el nivell motivacional 

augmenti o, com a mínim, es sostingui. 

Pel que fa a la forma que tenen de treballar, la gran majoria de la classe té un bon nivell d’autonomia, 

una dada adient tenint en compte que ens trobem en una franja d’edat i en una etapa educativa en què 

els alumnes han de ser més independents de la figura del docent. De fet, només hi ha un alumne que 

presenta un nivell baix d’autonomia, una dada que sorprèn tenint en compte que és en l’única categoria 

que presenta un nivell baix. A més a més, com en el cas de l’autonomia, a nivell global es pot dir que 

els seus hàbits de treball són òptims; i, de nou, només hi ha un alumne que només es situa a la cota 

baixa.  

En relació al nivell de persistència en el treball i la seva concentració, el 85% del total de la classe es 

troba entre un nivell mig i alt. Per tant, es pot dir que tenen un bon nivell en aquesta categoria i, en 

general, també en la resta d’apartats. 

2. Input alumnat 

 

El gràfic evidencia que quasi bé tot el grup té majors facilitats per interioritzar els coneixements i els 

aprenentatge per via auditiva i només hi ha un alumne, tal i com es veu en la taula anterior, que té una 

preferència visual. Tenint en compte aquestes dades, s’intentarà que la unitat potenciï al màxim 

l’aprenentatge més auditiu, combinant-se amb suports visuals que ajudin a la comprensió. 
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3. Output alumnat 

 

Els alumnes d’aquesta classe prefereixen demostrar els seus aprenentatge amb un tipus d’output oral, 

coincidint així també amb l’input. Només hi ha un alumne que té preferència per l’output escrit. Com 

en el cas anterior de l’input, també s’intentaran realitzar activitats que no requereixin tant del treballs 

escrits i facin participar els alumnes obertament i mitjançant activitats més interactives. Ara bé, tenint 

en compte que sí que hi ha un alumne que no té preferència per aquesta via, també es combinarà amb 

altres tasques més escrites. 

 

4. Interacció grup classe 
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Tal i com es pot veure, la majoria dels alumnes del grup classe prefereixen treballar de manera 

cooperativa, tot i que també hi ha un percentatge important que té major facilitat per un aprenentatge 

més individualitzat. Una de les demandes del docent va ser aprofitar que la meitat de la classe té 

aquesta preferència per intentar inculcar-ho també a la resta dels companys; ja que la societat actual 

requereix de professionals que s’adaptin a les maneres de treball en equip cooperatiu. 

Tenint en compte totes aquestes dades, la unitat s’ha pensat en no només aprofitar les seves 

potencialitats per tal que interioritzin amb major facilitat les competències marcades, sinó també 

intentar treballar algunes de les mancances detectades mitjançant, per exemple, el treball cooperatiu i 

l’elaboració de grups heterogenis. 

Aquestes gràfiques han mostrat la visió que el docent té vers les característiques psicoeducatives del 

seu grup classe. Ara bé, a partir d’uns tests que han sigut passats de manera individual a cada un del 

dels alumnes del grup, els resultats han estat els següents respecte als mateixos ítems anteriors: 
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Alumne Input Output Autonomia Persistència Hàbits de 

treball 

Motivació Interacció 

A. A. V E A M M M I 

N. A. A O/G A A A A P 

K. M. V G M M M M P 

N. P. V E/G M A B A I 

K. G. V G M A A A P 

A. C. A G A M M M I 

F. J. V G M A M M C 

R. J. V G M A M M C 

S. P. T/V G M A M A C 

N. E. V G M A B M C 

A. M. V G/E A A A A P 

F. S. V E M M M B I 

J. J. V E B M M A P 

J. V. V/A G M A M M C 
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10. Explicació de les sessions de la Unitat Didàctica 
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(AVALUACIÓ 
INICIAL) 

DATA: 
.../..../..... 

AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

3
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials Sessió núm. 

AV (i) 

M 

Per captar l’atenció de l’alumnat i motivar-los, 

començarem aquesta unitat didàctica amb el visionat 

de dos fragments de pel·lícula d’animació: Hèrcules (a 

l’apartat annexes es poden trobar els fragments i les 

preguntes proposades a l’alumnat). Tot i que la 

pel·lícula és de caire infantil, adreçada a un públic 

familiar, considerem que aquesta pel·lícula (pel fet de 

ser molt propera a ells) permetrà els alumnes 

identificar aspectes característics d’aquesta unitat 

didàctica com ara la ceràmica d’una manera més 

lúdica.  

 

En total es veuran dos fragments de la pel·lícula 

d’animació: Hèrcules. Primer de tot, es repartiran els 

fulls amb les preguntes que hi ha plantejades. Les 

 20 min. 

De tal manera que 

tothom pugui veure els 

fragments de la 

pel·lícula. Per la 

realització de les 

preguntes de manera 

individual, seria 

convenient una 

distribució en l’espai 

individual. 

Ordinador amb 

projector per al 

visionat de dos 

fragments de la 

pel·lícula on- line 

(veure material 

annexat) 

1 

                                                 
3
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament  

Valors/Actituds S : Síntesi 
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preguntes es llegiran prèviament en veu alta a classe i 

els fragments es veuran dues vegades. A més, el 

professor demanarà a l’alumnat que anoti i comenti 

breument en el full de les preguntes algun aspecte 

propi de l’Antiga Grècia (vestimenta, mitologia…) que 

els cridi l’atenció.  

 

Finalment, es posaran en comú les respotes i totes els 

anotacions observades i el professor es quedarà els 

fulls amb les respostes per veure els resultats obtinguts 

de manera individual.  

 

 

 

COMPET. 1 
DATA: 

.../..../..... 
AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

4
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials Sessió núm. 

M 
El docent comunicarà a la classe què vol extreure de 

les activitats que faran: a partir del que hem investigat i 
10 min. 

Les  taules s’agruparan 

en grups de 3 i 4 

 1 

                                                 
4
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament  

Valors/Actituds S : Síntesi 
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après sobre l’antiga Grècia, què tenim a l’actualitat 

que va ser creat o desenvolupat a l’Hèl·lada? 

A partir d’aquí, es formaran els mateixos grups que per 

les altres activitats, formats segons les característiques 

psicoeducatives de cadascun d’ells i elles: 

- Grup 1: A. A / N. A/ J. J/  

- Grup 2: K. M/ N. P./ S. P./ N. E. 

- Grup 3: J. V/ K. G/ A.C 

- Grup 4: F. J/ R. J/ A. M/ F. S 

persones, per tal de 

facilitar el diàleg i el 

treball en grup. 

 

 

 

 

Serà necessari el 

projector i 

l’ordinador per tal 

de  possibilitar la 

creació del 

document que 

recull els debats.  

D(c) 

D(p) 

D(v) 

Pas 1: L’alumnat organitzat per grups, haurà de fer un 

quadre sinòptic comparatiu que pugui respondre a la 

pregunta abans formulada. El/la docent citarà 3 àmbits 

que volem treballar: les arts i ciències, eines i els jocs 

olímpics. 

A partir d’aquí, els alumnes hauran de treballar 

cooperativament en la creació d’un quadre sinòptic per 

grup. 

25 min. 
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D(c) 

D(p) 

D(v) 

Pas 2: Un cops passats els 30 minuts per a fer el 

quadre sinòptic, els alumnes, un representant de cada 

grup, haurà justificar breument a la resta dels seus 

companys perquè organitzat el quadre sinòptic 

d’aquesta manera. 

 

10 min. 

Les  taules s’agruparan 

en grups de 3 i 4 

persones, per tal de 

facilitar el diàleg i el 

treball en grup. 

 

 

 

 

 

 

 

Serà necessari el 

projector i 

l’ordinador per tal 

de  possibilitar la 

creació del 

document que 

recull els debats. 

 

D(c) 

D(p) 

D(v) 

S 

Pas 3: Finalment, el mestre projectarà amb l’ordinador 

i el  projector, el quadre sinòptic proposat per nosaltres, 

on entre tots i amb un dels alumnes escrivint amb 

l’ordinador (que anirà canviant d’alumne cada cop que 

es canvia d’element): 

- l’ompliran amb la informació que han recollit 

en tots els seus quadres. 

- Podran discutir sobre si modificarien o no el 

quadre sinòptic per tal de que els hi vagi millor 

per estudiar. 

- Reflexionaran sobre la influència de tots 

aquests elements en la societat actual. 

(debat)* 

* Al debat, és molt important anotar tot el que vagin 

dient els alumnes. De nou, un d’ells sortirà a 

45 min. 

S’apartaran les taules i 

es formarà mig cercle 

mirant cap a la pissarra  

per les aportacions. 
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l’ordinador i anotarà totes les intervencions i 

conclusions del debat. Finalment, es formarà un 

document amb tots els debats i conclusions d’activitats 

que serà accessible per tot l’alumat. 

 
 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

És necessari que el/la docent, faci saber al seu alumnat el 

perquè de les reflexions a classe i de les estratègies 

emprades, per tal de que puguin extrapolar-les a qualsevol 

altre àrea.  

També és important que tot el que facin a classe quedi 

recollit en un document. Si no tinguéssim projector es 

podria fer a mà, que algun alumne ho passés a ordinador a 

casa, ho imprimís i a l’escola féssim fotocòpies que 

repartiríem a l’alumnat, i amb les que finalment es formaria 

un dossier. 

El/la docent haurà de fer participar 

el màxim possible a l’alumnat en 

les activitats de classe, fent que 

escriguin ells a l’ordinador, que 

parlin ells, que encaminin els 

debats, etc. El mestre està a l’aula 

per guiar i encaminar la sessió, i 

evidentment per a qualsevol dubte 

que tingui l’alumnat. 

Durant el treball en grup, és 

important que el mestre es vagi 

passejant per les taules per 

preguntar dubtes, i observar si el 

diàleg funciona i si participen tots.  

De nou, en el moment en què els grups 

discuteixen les propostes que exposaran 

durant el debat, el docent haurà de ser molt 

observador per tal de garantir que tots els 

alumnes diuen la seva i s’esforcen per 

participar. 

En la realització del debat, el docent haurà 

d’observar, de nou, que tots els alumnes hi 

contribueixen i diuen la seva. Si veu que no és 

per voluntat pròpia, haurà d’intentar demanar 

la seva opinió preguntant-los obertament 

durant el debat. És important que TOTS 

participin, per a que TOTS aprenguin. 
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COMPET. 2 
DATA: 

.../..../..... 
AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

Tipus 
activitat

5
 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials Sessió núm. 

M 

El docent comunicarà a l’alumnat el treball que hauran de 

realitzar sobre les diferents etapes històriques de 

l’Hèl·lada, els personatges més importants i els principals 

fets històrics i culturals que van esdevenir en aquest 

període de temps. Els explicarà què hauran de realitzar 

mitjançant el treball cooperatiu per assolir l’objectiu 

principal de l’activitat: conèixer els principals 

esdeveniments històrics i culturals de la Grècia Clàssica i 

la gran importància d’aquests en el transcurs de la història 

de Grècia.  

A continuació, se’ls comunicarà quins seran els companys 

del seu grup; els quals han estat formats de manera 

heterogènia i tenint en compte les característiques 

psicoeducatives de cada alumne: 

- Grup 1: A. A / N. A/ J. J/  

15 min. 

Durant la presentació 

de l’activitat no cal 

una organització 

específica. 

 

 

2 

                                                 
5
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

M: Motivació   D(c): Desenvolupamentconceptes   D(p): Desenvolupamentprocediments  D(v): Desenvolupament 

Valors/Actituds S : Síntesi 
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- Grup 2: K. M/ N. P./ S. P./ N. E. 

- Grup 3: J. V/ K. G/ A.C 

- Grup 4: F. J/ R. J/ A. M/ F. S 

Posteriorment, se’ls explicarà que cada grup ha de 

treballar dues etapes històriques de l’Hèl·lada que tinguin 

continuïtat entre elles, com ara:  

- Bloc A: Edat de bronze i edat de ferro.  

- Bloc B: Època arcaica i època clàssica.  

- Bloc C: Època hel·lenística i època romana.  

- Bloc D: Època bizantina i època otomana.  

D (v) 

Pas 1 del procés: Entre tot el grup de treball s’haurà de 

decidir quin bloc de les diferents etapes històriques de 

l’Hèl·lada volen treballar segons els seus interessos. Un 

cop decidit, s’haurà d’argumentar aquesta elecció, de 

manera oral, a la resta de la classe. Si algun dels grups 

coincideix, s’haurà d’intentar arribar a un acord entre ells. 

10 min.  

Cada grup de treball 

ha d’estar assegut de 

manera conjunta, 

apartats de la resta de 

grups i en forma de 

cercle per tal que 

puguin participar tots 

obertament. 

 2 

D (c) 

D (p) 

D (v) 

S 

Pas 2 del procés: De manera grupal, cercaran informació 

sobre les dues etapes històriques de l’Hèl·lada que han 

decidit treballar, seleccionaran i sintetitzaran aquesta 

35 min. 
 

Cada grup treballarà 

de manera cooperativa 

per tal d’elaborar la 

Aula d’informàtica 

Llibre de text 

2- 3 
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informació trobada, i per últim, la reelaboraran. informació més 

rellevant sobre les 

etapes que han decidit 

treballar. Per tal de 

treballar de manera 

cooperativa, hauran de 

desenvolupar les 

següents tasques: 

cerca de la 

informació, selecció i 

síntesi d’aquesta i re- 

elaboració 

D (c) 

D (p) 

D (v) 

S 

AV (f)
6 

Pas 3 del procés: Entre tot el grup classe s’elaborarà un 

eix cronològic del fets més rellevants de les diferents 

etapes històriques de la Grècia Clàssica. Cada grup de 

treball s’encarregarà de parlar de l’etapa que ha treballat 

prèviament, tot i així, pot participar qualsevol alumne per 

aportar nova informació encara que hagi treballat una altra 

etapa diferent. A mida que es vagin comentant aquests 

esdeveniments, es parlarà sobre la seva rellevància en la 

 30min. 

No hi ha cap tipus de 

disposició concreta, ja 

que  aquesta part de 

l’activitat es realitzarà 

entre tot el grup 

classe. Tot i així, sí 

que seria convenient 

que l’alumnat estigués 

Pissarra 3 

                                                 
6
 Es posa avaluació final perquè aquesta activitat Av permetrà observar si els alumnes han obtingut de manera satisfactòria la competència número 2 de la unitat didàctica. 
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història de Grècia i sobre com, alguns d’ells, encara són 

presents a la nostra societat actual.  

El mestre tindrà la funció d’anar elaborant aquest eix 

cronològic a la pissarra a mida que vagin sorgint idees. 

Segons el que li proposin els alumnes, haurà de guiar-los 

sobre allò què és necessari que contingui  l’eix cronològic 

i allò que no ho és.  

assegut mirant cap a la 

pissarra i disposés 

d’un suport material 

per poder anar anotant 

aquelles dades 

rellevants en 

l’elaboració de l’eix 

cronològic.  

 

 

 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Es deixarà llibertat als alumnes per decidir quina és l’etapa 

històrica de l’Hèl·lada que volen treballar, de manera que 

ells mateixos esdevinguin els protagonistes de 

l’aprenentatge i decideixin què és el que volen treballar. 

S’ha d’emfatitzar la importància d’aprendre a treballar de 

manera cooperativa, on cada membre del grup té una funció 

primordial.  

 

El docent ha d’informar els alumnes 

sobre els processos que s’han de 

seguir durant el desenvolupament 

de l’activitat. També, ha d’informar 

i justificar sobre totes les decisions 

que pregui, com ara la divisió en 

petits grups de treball, l’elaboració 

de l’eix cronològic entre tot el grup 

classe, treballar de manera 

Per tal de decidir la conformació dels grups 

de treball, s’han tingut presents les  

potencialitats i mancances que presenta cada 

un dels components, de manera que els grups 

siguin el més equilibrats possible; Aquest 

agrupament facilita que el treball cooperatiu 

sigui més fluït i s’aconsegueixi així un fruit 

grupal més ric. 
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cooperativa, etc. Aquestes decisions 

sempre tenen un motiu, un perquè, 

no es prenen sense cap tipus de 

fonament. Cal destacar que el 

docent ha de fer entendre l’alumnat 

la importància de l’activitat i la seva 

funcionalitat per tal que 

l’aprenentatge sigui significatiu i el 

puguin relacionar amb la seva vida 

diària.  

També ha de desenvolupar la seva 

tasca com a guia i orientador tant en 

la recerca, síntesi i elaboració de la 

informació de cada grup a través de 

les eines de que disposen: Internet i 

llibre de text, com en l’elaboració 

de l’eix cronològic, els ha d’ajudar 

a decidir quina és la informació que 

ha de contenir i quina no. En la 

recerca de la informació els ha de 

recomanar llocs web d’ajuda i 
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interès pels alumnes, els pot 

resoldre dubtes ... En l’elaboració 

de l’eix cronològic els ha de fer 

pensar i reflexionar sobre la 

importància de cada fet històric.  

 

 

COMPET. 3 
DATA: 

.../..../..... 
AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

7
 

Explicació de l’activitat Durada 
Organització de 

l’aula 
Recursos/Materials Sessió núm. 

M 

El docent comunica als alumnes el treball del següent 

bloc: els pensadors, creadors i polítics de la història de 

l’antiga Grècia. Els comentarà l’activitat que hauran de 

realitzar mitjançant el treball cooperatiu i els passos que 

hauran de seguir per assolir la finalitat de l’activitat: 

conèixer els principals personatges històrics d’aquesta 

etapa i la conservació de les seves grans aportacions en 

la societat actual.  

15 min. 

Durant la 

presentació de 

l’activitat no cal 

una organització 

específica. 

Aula d’informàtica 

 

4 

                                                 
7
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 
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A continuació, se’ls hi comunicarà quins seran els 

companys del seu grup; els quan han sigut formats de 

manera heterogènia i tenint en compte les 

caracterísitques psicoeducatives de cada alumne: 

- Grup 1: A. A / N. A/ J. J/  

- Grup 2: K. M/ N. P./ S. P./ N. E. 

- Grup 3: J. V/ K. G/ A.C 

- Grup 4: F. J/ R. J/ A. M/ F. S 

D(v) 

Pas 1 del procés: Escollir un dels quatre sobres que es 

presentaran. Cada sobre serà sobre un personatge 

històric d’aquesta etapa i a nivell extern serà identificat 

per una fotografia relacionada amb ell. D’aquesta 

manera, els alumnes l’escolliran segons la imatge que 

apareix, en teoria per preferència, i no sabran quin 

hauran escollit fins que obrin el sobre i puguin llegir el 

seu nom. 

 

10 min. 

Cada grup de 

treball ha d’estar 

junts asseguts, 

apartats de la 

resta de grups i en 

forma de cercle 

per tal que puguin 

participar tots 

obertament. 

Aula d’informàtica. 

Sobres amb una 

imatge 

representativa d’un 

personatge històric i 

el seu nom escrit a 

l’interior. 

 

4 

D(v) 

D(c) 

D(p) 

Av(c) 

Pas 2 del procés: Cercar informació de manera 

individual sobre el personatge i omplir el quadre 

proporcionat pel docent.  

20 min.
8
 

Cada alumne 

treballarà de 

manera individual 

Aula d’informàtica. 

Quadre sinòptic buit 

que marca els 

4 

                                                 
8
 Es deixa un marge de 5 minuts en aquesta sessió perquè el trasllat de l’aula d’informàtica a la classe suposarà un temps addicional. 
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en cada 

ordinador. Es 

deixa de treball 

lliure, en què 

poden estar 

parlant i ajudant-

se entre ells. 

apartats que els 

alumnes han de 

cercar de cada un 

dels personatges 

històrics. 

D(v) 

D(c) 

D(p) 

 

Abans de finalitzar amb la sessió, el docent els hi donarà 

deures per a la propera sessió: hauran de trobar-se fora 

de l’horari escolar amb el seu grup de treball per tal 

d’omplir un nou quadre (el mateix que han d’omplir de 

manera individual). Així doncs, hauran de compartir el 

resultat que cada alumne ha anotat en cada un dels 

apartats del quadre i crear-ne un de nou amb les 

aportacions de tots de manera conjunta. 

 

10 min.  

Aula d’informàtica. 

 

4 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Es deixarà llibertat als alumnes per decidir quin dels 

personatge voldran treballar, fent-los partícips del seu 

aprenentatge i fent-los sentir protagonistes. D’aquesta 

El docent informarà del procés que 

hauran de seguir i haurà de 

justificar en tot moment les 

Els grups de treballs estan formats de tal 

manera que hi hagi un equilibri entre les 

potencialitats i mancances que presenta cada un 
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manera, com que és un personatge que hauran triat ells, de 

ben segur que s’implicaran més.  

Se’ls hi proporcionarà un quadre durant la fase de la cerca 

d’informació per tal d’ajudar-los a sintetitzar la informació 

i identificar els aspectes més importants a tenir en compte 

per poder conèixer els personatges. 

 

decisions preses (per què s’han 

format així aquests grups, per què 

es realitza aquest procés, per què es 

treballa de manera cooperativa, per 

què es realitza la tasca). Els 

alumnes han de ser conscients de la 

funcionalitat de l’activitat per tal 

que l’aprenentatge sigui més 

significatiu i li trobin una 

funcionalitat en la seva vida real. 

A més a més, haurà d’adoptar una 

postura de guia i mediador durant el 

procés de recerca de la informació, 

aconsellant-los en quines planes 

web poden trobar més informació i 

en com realitzar la recerca via 

Internet. Així doncs, haurà d’anar 

passant alumne per alumne per 

observar i garantir l’èxit de tots els 

alumnes i si necessita alguna ajuda 

addicional. 

dels components; facilitant així que el treball 

grupal sigui més fluït i s’aconsegueixi així un 

fruit grupal més ric. 
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COMPET. 3 
DATA: 

.../..../..... 
AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

9
 

Explicació de l’activitat Durada 
Organització de 

l’aula 
Recursos/Materials Sessió núm. 

D(c) 

D(p) 

D(v) 

AV(c) 

 

Pas 3 del procés: El professor els hi comunicarà per què 

els ha demanat que cada grup de treball creï la seva pauta 

conjunta sobre el seu personatge: es realitzarà un debat 

centrar en un tema actual de discussió entre la societat. 

Se’ls hi demanarà que es reuneixin amb el seu grup de 

treball per tal que pensin quina perspectiva tindria el seu 

personatge històric i com afrontaria actualment la teoria 

de la fi del món que sorgí a partir del calendari elaborat 

per al civilització maia. 

20 min. 

Cada grup de 

treball es reunirà 

amb els 

components del 

seu grup en 

format de cercle 

per facilitar la 

participació de 

tots i la 

discussió. 

 

 

5 

D(v) 

Av (f)
10

 

Pas 4 del procés: Realització del debat: Com afrontaria 

cada personatge la situació plantejada? Què n’opinaria i 

com actuaria?  

 

15 min. 

Tot i que els 

oradors de 

l’antiga Grècia 

es disposaven en 

 5 

                                                 
9
  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 
10

 Es posa avaluació final perquè aquesta activitat permetrà observar si els alumnes han obtingut de manera satisfactòria la competència número 3 de la unitat didáctica. 
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l’espai en el 

centre del públic 

o en una tarima, 

en aquest cas, 

els alumnes es 

disposaran en 

format de cercle 

per tal de 

demostrar que 

tots es troben en 

igualtat de 

condicions de 

participar i que 

no es sentin tan 

intimidats a 

l’hora de dir la 

seva aportació. 
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11
 

S 

Després de realitzar el debat, un representant de cada grup 

de treball comentarà en veu alta amb la resta de la classe 

el quadre sinòptic que han elaborat conjuntament entre tot 

el grup. En finalitzar aquestes aportacions, el docent 

recollirà aquestes pautes, les corregirà, en cas que calgui, i 

farà fotocòpies de tots els quadres per tal que cada alumne 

tingui una pauta de tots els personatges tractats.  

20 min.  

 5 

 
 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

El docent, durant la realització del debat, realitzarà una 

sèrie de preguntes sobre les propostes que farà cada grup de 

treball posant-se en la pell del personatge. Anirà perfilant 

les seves aportacions per tal que siguin el màxim de fidels 

al pensament del personatge en qüestió i intentar treure el 

El professor s’haurà de mantenir 

obert a les aportacions de cada grup, 

sense jutjar. Utilitzar l’error per 

encaminar el grup cap a la resposta 

idònia, veure-ho com a una 

En el moment en què els grups discuteixen les 

propostes que exposaran durant el debat, el 

docent haurà de ser molt observador per tal de 

garantir que tots els alumnes diuen la seva i 

s’esforcen per participar. 

                                                 
11

 Imatge que exemplifica l’oratòria de l’antiga Grècia. Obtinguda: Taller d’oratòria. [Direcció URL:http://oratoriabcn.blogspot.com/] 
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màxim de cada un dels grups. oportunitat per aprendre. Durant 

l’estona en què el grup estarà 

debatent les propostes que el 

personatge realitzaria, el professor 

ha d’anar grup per grup escoltant i 

fent les aportacions que cregui 

convenient. 

En la realització del debat, el docent haurà 

d’observar, de nou, que tots els alumnes hi 

contribueixen i diuen la seva. Si veu que no és 

per voluntat pròpia, haurà d’intentar demanar 

la seva opinió preguntant-los obertament 

durant el debat; sense que es noti massa, amb 

naturalitat, per tal que no es vegin pressionats 

i en evidència enfront la resta de companys 

que són més participatius i no tenen tanta por 

de parlar en públic. 

 

COMPET. 4 
DATA: 

.../..../..... 
AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

12
 

Explicació de l’activitat Durada 
Organització de 

l’aula 

Recursos/Materials Sessió núm. 

M 

El docent explicarà a l’alumnat el treball del quart bloc: el 

paper de la ceràmica a l’antiga Grècia. Els comentarà 

detalladament els passos que hauran de seguir per realitzar 

adequadament l’activitat per tal que coneguin els principals 

25 min. 

Durant la 

presentació de 

l’activitat no cal 

una organització 

A l’aula 

d’informàtica. 

Projector i 

Presentació Power 

6 

                                                 
12

  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 
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usos de la ceràmica a l’antiga Grècia i relacionar-ho i/o 

diferenciar-ho amb la ceràmica actual. Primer de tot, el 

docent projectarà cinc imatges sobre els diferents tipus de 

vasos de ceràmica propis de la Grècia clàssica. L’alumnat 

que tindrà les cinc imatges impreses en un full (hi ha cinc 

fotografies perquè els grecs feien servir la ceràmica per 

cinc usos diferents), haurà de triar tres imatges que li 

semblin interessants i, prenent com a possible model els 

exemples que el professor posarà, haurà de plantejar-se 

hipòtesis com ara per a què podia servir aquest vas segons 

la seva forma i les imatges que hi apareixen en ell? per què 

el material del qual estaven fabricats era la ceràmica?... 

Posteriorment, per grups de treball, l’alumnat haurà de 

buscar informació sobre els diversos estils de vasos de 

ceràmica existents en l’antiga Grècia. Cada membre del 

grup haurà de desenvolupar un rol per a poder treballar de 

manera cooperativa ( a continuació es detallarà la tasca de 

cada membre del grup). L’activitat es desenvoluparà amb 

els mateixos grups que s’han fet servir per les darreres 

activitats d’aquesta unitat didàctica. Així doncs, hi haurà 

quatre grups. Cal recordar que els grups són heterogenis i 

específica.  

 

Point preparada amb 

cinc imatges de 

vasos de ceràmica 

típics grecs. 
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han estat formats atenent a les característiques 

psicoeduactives de l’alumnat.  

Els grups són:  

Grup 1: A. A / N. A/ J. J/  

Grup 2: K. M/ N. P./ S. P./ N. E. 

Grup 3: J. V/ K. G/ A.C 

Grup 4: F. J/ R. J/ A. M/ F. S 

 

D(c) 

D(p) 

D(v) 

AV(c) 

 

Pas 1 del procés. Cada grup haurà de decidir quin rol 

adoptarà cada membre del grup i anotar-ho en un full que 

facilitarà al professor. Com a mínim a cada grup hi haurà 

un responsable de cercar imatges, un altre de buscar la 

informació relacionada amb la imatge (estil del vas de 

ceràmica, ús del vas,etc) i un darrer ferà una síntesi de la 

informació cercada sobre el tema. Entre tots, hauran de 

pensar quines són les relacions i les diferències que podem 

trobar entre la ceràmica de l’antiga Grècia i l’actual. El 

professor els demanarà que com a mínim facin una cerca de 

sis vasos de ceràmica diferents per grup tenint en compte 

30 min. 

 

Els membres del 

grup han de 

seure junts i de 

manera que a 

l’aula 

d’informàtica es 

pugui fer treball 

cooperatiu de 

manera 

adequada.  

 

A l’aula ordinària. 

Ordinadors, full on 

hi ha d’haver anotat 

quin és el rol de cada 

un dels membres del 

grup. Imatges i 

informació impresa 

que realitzi 

6 
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que hi ha cinc usos diferents de vasos i dins de cada ús hi 

ha com a mínim dos vasos diferents i que tots els vasos, 

entre tots els grups, hauran de ser estudiats. 

 l’alumnat.  

 

D(c) 

D(p) 

D(v) 

AV(f)
13

 

 

Pas 2 del procés. En gran grup es farà la posada en comú. 

Cada grup haurà d’exposar davant de la classe les sis 

imatges de vasos de ceràmica diferents amb la corresponen 

informació que hagi extret. Cada imatge que correspongui 

al mateix ús s’agruparà.  Per a cada imatge, cada grup haurà 

de comentar quines són les relacions o les diferències entre 

la ceràmica de l’antiga Grècia i l’actual i l’estil de cada vas 

( geomètric, orientalitzant,etc). 

 

30 min. 

Els membres del 

grup han de 

seure junts i de 

manera que a 

l’aula 

d’informàtica es 

pugui fer treball 

cooperatiu de 

manera 

adequada.  

 

A l’aula 

d’ordinadors. 

Ordinadors. Imatges 

i informació impresa 

que realitzi 

l’alumnat.  

7 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Es deixarà llibertat a l’alumnat de cada grup per triar les 

cinc imatge dels vasos de ceràmica tenint en compte que no 

podran buscar cinc imatges del mateix tipus de vas. Així, 

l’alumnat tindrà un grau d’autonomia per decidir quins 

El docent ha d’explicitar de manera 

molt clara els objectius, la finalitat 

pràctica i la metodologia que se 

seguirà al llarg de l’activitat per tal 

A l’hora de crear els grups cooperatius, s’han  

tingut en compte les peculiaritats de cada 

alumne/a, és a dir, els punts forts i els punts 

que es podrien millorar de cada alumne/a. 

                                                 
13

 Parlem d’avaluació final del bloc de competència concreta sobre el que parlem en aquesta sessió. 
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tipus de vasos volen treballar. Des de l’inici de l’activitat 

s’ha de recordar que hi ha una part important de l’activitat 

que es realitza de manera cooperativa i que cada alumne/a 

ha d’assumir un rol amb eficàcia perquè la proposta de 

treball tingui èxit.  

 

que l’aprenentatge sigui útil i 

significatiu. L’alumnat ha 

d’entendre en tot moment el perquè 

de l’activitat i els beneficis que 

comporta la metodologia emprada. 

El docent ha de donar a conèixer de 

manera clara i ordenada les 

activitats que es van desenvolupant 

i emfatitzar la importància en el 

procés d’ensenyament i 

aprenentatge de la crítica, les 

preguntes obertes, la contrastació de 

les diverses fonts... El seu paper és 

el de guia i orientador de 

l’aprenentatge i el de síntesi de les 

idees més importants recollides al 

llarg de la sessió.   

 

Així doncs, s’ha intentat constituir grups 

equilibrats on cada membre pot aportar el seu 

gra de sorra per tal que el resultat que es 

generi sigui el més enriquidor possible.  
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AVALUACIÓ 
FINAL 

DATA: 
.../..../..... 

AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus 
activitat

14
 

Explicació de l’activitat Durada 
Organització 

de l’aula 

Recursos/Materials Sessió núm. 

M 

Es dedicarà aquesta estona a fer un recull i record de tot el 

treballat. Per fer-ho, el docent els hi comunicarà a cada 

alumne el grup que se li assignarà de treball per tal de 

reflexionar sobre les següents qüestions:  

- Quins són els conceptes que has après i consideres 

més rellevants de la historia de l’antiga Grècia? Per 

què? 

- Quines estratègies has après al llarg de la unitat i 

consideres que et seran molt útils per al teu futur (a 

nivell acadèmic, personal i social)? 

Els grups que es formaran són els següents: 

Grup 1: A.A./K.M./ J.V/J.J 

5 min. 

Durant 

l’explicació no 

caldrà una 

organització 

específica. 

 

No serà necessari 

cap recurs o 

material. 

7 

                                                 
14

  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament   

    Valors/Actituds S : Síntesi 
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Grup 2: N.P/N.A/A.C/F.S 

Grup 3: F.J/K.G/N.E/R.J 

Grup 4: F. J/ A. M/ S.P 

 

S 

Deixarà espai a cada un dels grups perquè pugui debatre 

sobre les qüestions plantejades. 
15 min. 

Cada grup es 

reunirà amb el 

seu equip en 

format de 

cercle. 

No serà necessari 

cap recurs o 

material. 

7 

AV (f) 

Un membre de cada grup, escollit a l’atzar pel docent, 

haurà d’exposar oralment al grup classe la resposta a les 

qüestions plantejades.
15

 

15 min. 

En format de 

cercle. 

No serà necessari 

cap recurs o 

material. 

7 

AV (f) 

Realització de la prova d’avaluació en parelles (examen 

amb la possibilitat de tenir a l’abast el dossier del recull 

dels treballs realitzats al llarg de la unitat).  

1 hora. 

Asseguts en 

taules de dos 

(per parelles) i 

separats de les 

altres parelles 

per tal de crear  

El dossier d’apunts i 

la prova adjuntada 

als annexos.  

 

8 

                                                 
15

 Seria interessant que el docent fes un recull de les diferents produccions finals que s’han fet en cada una de les competències (de les quatre que s’han treballat) per tal de fer 

un dossier que els hi serà de gran utitlitat per tal de poder recordar tot el treballat durant la unitat (es farà un dossier amb totes les feines i se li entregarà a cada un dels 

alumnes fotocopiat). 
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un clima adient 

per a la 

concentració 

que requereix 

la prova.  

  

 

 

Actituds docents Atenció a la diversitat 

El docent explicarà l’objectiu i la finalitat d’aquesta posada en comú 

(recalcar els aspectes més importants treballats i observar si la unitat 

ha funcionat com està previst o caldrien realitzar alguns canvis en 

aplicacions futures). Així com també comentarà el motiu pel qual 

realitzen una prova tipus examen en parelles.  

Durant la discussió de cada equip de treball, prèviament a la posada en 

comú amb tot el grup classe, el docent haurà d’anar observant i passant 

per cada un dels grups per tal de veure com ho plantegen i si 

necessiten algun tipus d’ajut.  

Durant la realització de l’examen per parelles, és rellevant que el 

docent observi el tipus d’interacció que s’està donant entre la parella i, 

Els grups de discussió s’han creat tenint en compte dos elements: les 

característiques psicoeducatives dels alumnes per tal de crear grups 

equilibrats i heterogenis i, a més a més, el fet que els alumnes entrin en 

contacte amb els membres dels altres grups (de tal manera que en cada 

grup nou s’intentés que hi hagués un alumne dels quatre grups de treball 

emprats per al treball cooperatiu; creant així un intercanvi més ric amb 

diversitat d’experiències). 
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sobretot, que recalqui a l’inici de la prova que consisteix en un tipus 

d’examen cooperatiu (no es podrà repartir cada un una pregunta, sinó 

que s’hauran de pensar conjuntament); tot intentant calmar l’angoixa 

que experimenten els estudiants enfront situacions d’aquest tipus 

(missatges que els ajudi a confiar en les seves possibilitats, com per 

exemple: “heu treballat vosaltres aquesta unitat, la coneixeu i 

simplement es tracta que em demostreu el que ja sabeu”).  
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11. Annexos 
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1) Anivellació de la complexitat de les competències. 

 

Les preguntes d’un professor estan molt relacionades amb l’aprenentatge i amb el nivell cognitiu de l’alumnat. Els continguts i habilitats que 

impliquen les diferents preguntes que pot plantejar el professorat són els següents:  

 

Continguts 

 Fets: dades que vénen donades i s’han aprendre com a tal, de manera associativa.  

 Conceptes: relació entre dades. Aquest concepte s’ha de demostrar que s’ha entès amb l’explicació d’aquest amb les pròpies paraules.  

 Procediments: conjunt d’operacions que es realitzen per aconseguir un fi.  

 Actituds: maneres de reaccionar emocionalment davant d’un estímul.  

 Normes: formes de conducta no arbitrària.  

 Valors: maneres d’estar o de posicionar-se. Són normes morals.  

 

Habilitats 

 Retenir 

 Comprendre 

 Aplicar 

 Analitzar/sintetitzar 

 Avaluar 

 Crear 
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HABILITATS 

 

 

CONTINGUTS 

RETENIR COMPRENDRE APLICAR ANALITZAR/SINTETITZAR AVALUAR CREAR 

FETS  

1 

     

CONCEPTES  

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

PROCEDIMENTS  

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

VALORS 

NORMES 

ACTITUDS 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

       NIVELL HABITUAL 

       NIVELL INFREQÜENT 

       ERRORS EVITABLES 

       NIVELL EXISTENT 
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En el cas de les preguntes que nosaltres hem plantejat a la proposta didàctica, l’anivellació de la complexitat seria la següent:  

 
1. De quina manera està present la cultura grega a la nostra societat actual? 

  

1.1. Quines ciències i arts tenim actualment gràcies al retorn de l’escriptura a partir de l’època arcaica? Què han proporcionat aquestes 

ciències a la societat actual? 

Continguts: conceptes; Habilitats: analitzar/sintetitzar  i aplicar (3, 4) 

 

1.2. Quines eines bàsiques  que s’utilitzen actualment creieu que provenen de l’època grega? 

Continguts: concepte; Habilitats: analitzar i  aplicar ( 3, 4) 

 

1.3. Quin esdeveniment important va fer que l’esport donés un pas endavant? En quins aspectes creieu que el van afavorir? 

 Continguts: concepte; Habilitats: analitzar i aplicar (3, 4) 

 

2.  Conec els principals fets històrics i culturals que determinen l’evolució i la divisió històrica de l’Hèl·lada?  

  

2.1. Quins són els principals personatges i esdeveniments històrics i culturals que han marcat cada etapa de l’Hèl·lada? Quin esdeveniment 

creus que si no hagués passat hagués canviat totalment el transcurs de la història de Grècia? Per què? 

Continguts: Dada; Habilitats: retenir (1) / Continguts: conceptes; habilitats: analitzar (4) 

 

3. Amb quin dels creadors, pensadors i polítics més influents de les etapes de Grècia t’identifiques més? Per què? 
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3.1. Si fossis un personatge concret de l’antiga Grècia però en l’actualitat, com creus que afrontaria i intentaria solucionar la crisi econòmica 

en què ens trobem? 

 Continguts: conceptes; habilitats: comprendre i crear (2, 6) 

 

4.Quin era el paper dels vasos de ceràmica en l’antiga Grècia? De quina manera ha influït en la nostra societat? Quines diferències hi ha entre els 

vasos de ceràmica grecs i la ceràmica d’avui dia? 

  

4.1. Creus que hi ha relació entre les formes i els usos de l’antiga ceràmica grega? Per què? Encara pren vigència aquesta relació? Per què? 

 Continguts: conceptes; habilitats: comprendre (2)/ continguts: conceptes; habilitats: aplicar (3) 
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2) Materials per a l’avaluació inicial 

 

Fragments de la pel·lícula: 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=fiqzVaIeyLg  

 

 http://www.youtube.com/watch?v=NBhPZHjBpOU&feature=related 

 

 

Preguntes a realitzar: 

 

a) Tenint en compte que el protagonista d’aquesta pel·lícula és un heroi mitològic, com s’anomena en la mitologia grega l’heroi mitològic 

que es presenta en aquest fragment de la pel·lícula? Per què creieu que era conegut? 

 

b) Fixant-nos amb la ceràmica que podem observar en el fragment de la pel·lícula, penseu que la ceràmica tenia alguna finalitat? Hi havia 

una relació entre la forma i el seu ús? Per què? 
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3) Materials per a la competència número 3 de la Unitat Didàctica. 

 

a. Sobres que contindran en el seu exterior una imatge/frase/idea representativa del personatge que apareixerà escrit dins d’aquest. 

 

 
 

 

 

DIÒGENES, EL 

CÍNIC 
-Si aprenguessis a ser sumís al rei, no 

hauries de menjar aquesta porqueria 

de llenties 

El personatge del sobre va respondre: 

-Si haguessis après a menjar llenties, 

no hauries d’adorar el rei. 

 

 

 

SAFO DE 

MITILENE 
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PISÍSTRATO, 

EL TIRÀ Definició d’una característica clau 

del personatge “….”: Persona que 

exerceix autoritat d’una manera 

opressiva, sense gaire respecte als 

altres. 
 

 

 

 

 

PERICLES 

DEMOCRÀCIA 
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b. Quadre sinòptic per a la recollida d’informació dels personatges històrics: 

 

Nom del personatge:  

Sobrenom Temps Espai Personal Aportacions T’identifiques amb el 

personatge? Per què? 

Quin? En quina època 

històrica 

s’inscriu? 

On va néixer? Característiques 

de la seva 

personalitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines van ser les seves 

aportacions clau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiu pel qual 

se’l coneix així: 

En quina de les 

etapes de 

l’Hèl·lada va 

viure? 

 

 

 

 

 

 

 

En quin indret té 

lloc la seva gran 

aportació? 

Dades rellevants 

de la seva vida 

En què van influir les seves 

aportacions en el transcurs de 

la història de l’antiga Grècia? 
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Quants anys va 

viure? 

Altres zones 

geogràfiques 

importants en la 

vida del 

personatge? 

Quina influència ha tingut la 

seva aportació en l’actualitat? 

Actualment, 

s’utilitza aquest 

terme/sobrenom 

amb aquest 

significat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiu de la seva 

mort? 
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4) Material per a l’avaluació formativa 

 

a) Fitxa individual d’avaluació de la competència número 1: 

 

 

Avaluació durant el procés de desenvolupament de la competència 1 

 

SÍ NO 

Pas 1 del procés El quadre sinòptic presenta els tres àmbits citats (arts i ciències, eines i jocs olímpics).   

Els elements de la actualitat sel·leccionats corresponen amb  als àmbits.   

El quadre és visual (es veuen clarament les comparacions de l’etapa grega amb 

l’actualitat). 

  

Tots els membres del grup treballen per a la creació del quadre sinòptic.   

Ha estat realitzat en 30 minuts.   

Pas 2 del procés Utilitza un llenguatge adequat a l’exposició i al tema.   

Justifica el la organització del quadre sinòptic argumentadament.   

Respecta i escolta l’aportació dels companys.   

Apunta reflexions a partir de les altres aportacions per tal de millorar el quadre.   

Pas 3 del procés  Participa en omplir el quadre sinòptic comú.   

Analitza i millora el quadre.   

Justifica la seva decisió de millora de forma argumentada.   

Fa referència a alguna aportació d’altres grups.   

Es mostra actiu i reflexiu a classe.   

Fa aportacions riques en el contingut treballat i de reflexió, al debat.    

Argumenta o contrargumenta les aportacions d’altres grups o companys/es.   

 

Avaluació del quadre sinòptic del grup de treball 

 

SÍ NO 

Bona presentació    

Contingut Han omplert tots els buits del quadre sinòptic correctament.   

Han millorat el quadre sinòptic presentat pel professor.   

És fruit d’una reflexió i creació compartida.   

 



 

 66 

 

 

d. Fitxa individual d’avaluació de la competència número 2:  

 

 

Avaluació durant el procés de desenvolupament de la competència 2 

 

SÍ NO 

Pas 2 del procés Arriben a un acord en la decisió que han de prendre sobre els rols a desenvolupar   

Desenvolupen adequadament els seus rols pertinents: cerca, selecció, síntesi i 

reelaboració de la informació.  

  

Parlen i extreuen unes conclusions de tota la feina feta   

Saben organitzar-se com a grup en funció del temps   

Saben organitzar-se com a grup en funció dels recursos de què disposen per elaborar la 

tasca: llibres de text, ordinadors i coneixements previs.   

  

Pas 3 del procés Utilitza un llenguatge adequat a la posada en comú i un vocabulari específic en relació 

al tema 

  

Aporta informació d’interès en relació als continguts i l’elaboració de l’eix    

Respecta i escolta l’aportació dels companys.   

Reflexiona a partir de les altres aportacions, professor i companys, per tal de millorar 

l’eix cronològic.  

  

 

 

Avaluació de l’eix cronològic de tot el grup classe 

 

SÍ NO 

Bona presentació    

Contingut Han anotat totes aquelles dades bàsiques i fonamentals   

Han respectat el factor temporal que suposen les diferents etapes i esdeveniments històrics.    

Ha estat conseqüència  d’una redacció pròpia, no  còpia literal d’Internet o el llibre de text.    

 

 

e. Fitxa individual d’avaluació de la competència número 3: 
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Avaluació durant el procés de desenvolupament de la competència 3  

 

SÍ NO 

Pas 216 del 

procés 

Presenta problemes per trobar la informació   

Es conforma amb la informació que troba en la primera plana web   

Contrasta la informació amb altres fonts o planes web   

Està concentrat en la tasca individual   

Pas 3 del procés Participa en la discussió grupal   

Està implicat en la discussió i incorpora propostes   

Respecta i escolta l’aportació dels companys   

Pas 4 del procés  Participa en el debat per pròpia iniciativa   

Expressa amb claredat l’aportació   

Respecta el torn de paraules dels altres i les seves aportacions   

Argumenta la proposta amb fonaments de pes   

Es posen en la pell del personatge   

Les aportacions tenen relació amb la problemàtica proposada   

Contrargumenten les propostes dels altres grups des de la postura del personatge   

 

Avaluació del quadre sinòptic del grup de treball 

 

SÍ NO 

Bona presentació    

Contingut Han omplert tots els buits del quadre sinòptic correctament   

Han sintetitzat i plasmat la informació més rellevant del personatge   

Fruit d’una redacció pròpia, no còpia literal d’Internet   

 

 

e.Fitxa individual d’avaluació de la competència número 4: 

 

Avaluació durant el procés de desenvolupament de la competència 4 

 

SÍ NO 

Pas 1 del procés Presenta problemes per posar-se d’acord amb els seus companys/es per assumir un rol   

                                                 
16

 El pas 1 del procés és la presentació, per part del docent, de la unitat. Per aquest motiu no s’ha incorporat en la fitxa d’avaluació. 
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dins del grup 

Relacionen la informació cercada amb cada una de les imatges cercades   

Contrasten la informació amb altres fonts o planes web   

Sintetitzen la informació cercada   

Està implicat en la discussió i incorpora propostes   

Respecta i escolta l’aportació dels companys/es   

Pas 2  del procés  Participa en l’exposició per pròpia iniciativa   

Expressen amb claredat la informació   

Respecta el torn de paraules dels altres i les seves aportacions   

Organitzen el contingut de l’exposició de manera adequada   

Expliquen les diferències i les relacions entre els vasos de ceràmica de l’Antiga Grècia i 

els actuals. 

  

Donen a conèixer l’estil propi de cada vas   

Fan aportacions en les exposicions dels altres grups   

 

Avaluació de la formulació d’hipòtesis individual 

 

SÍ NO 

Bona presentació    

Contingut Ha elaborat les hipotesis de manera complexa   

Ha tingut en compte les imatges per elaborar les hipòtesis   

Ha tingut en compte el grau de verificació de les hipòtesis   
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5) Examen d’avaluació final de la unitat didàctica 

 

Prova d’avaluació de la unitat “GRECOHERÈNCIA” 

 

 

 

 

 

 

 

Del conjunt de preguntes que es presenten a continuació, escolliu-ne dues:  

1) Quines ciències i arts tenim actualment gràcies al retorn de l’escriptura a partir 

de l’època arcaica? Què han proporcionat aquestes ciències a la societat actual?  

2) Quines eines bàsiques  que s’utilitzen actualment creieu que provenen de l’època 

grega?  

3) Quin esdeveniment important va fer que l’esport donés un pas endavant? En 

quins aspectes creieu que el van afavorir?  

4) Quins són els principals personatges i esdeveniments històrics i culturals que han 

marcat cada etapa de l’Hèl·lada? Quin creus que si no hagués passat hagués 

canviat totalment el transcurs de la història de Grècia? Per què?  

5) Escull un dels personatges històrics grecs que s’han treballat a l’aula i comenta 

de quina manera hi és present el seu pensament en la societat actual. 

6) Creus que hi ha relació entre les formes i els usos de l’antiga ceràmica grega? 

Per què? Encara pren vigència aquesta relació? Per què? 

Nom de l’alumne/a: 

Cognoms: 

Curs:    Data: 

 

NOTA: 


